
Jólagjafahugmyndir frá Sólvangi                           
 

Sokkar með stömum sóla 
Sokkarnir með gúmmíbólunum á sólanum hafa 
sýnt sig að vera góður kostur fyrir eldri borgara 
og til að fyrirbyggja byltur. 
Fást t.d. í Cobra: 
https://cobra.is/efni/gummi/  
 

 
Inniskór með stömum sóla, 

stillanlegum riflásum og hælbandi. 
Stöðugir skór sem sitja vel fastir á fæti, þ.m.t. 
hællinn eru góður kostur til að fyrirbyggja 
byltur. 
Fæst í flestum skóverslunum, t.d. Ecco og 
Steinari Waage. 
 

Sólarhringsdagatal 
Dagatal sem sýnir hvað klukkan er, hvaða 
dagur, mánuður og ár. Aðgengi að þessum 
upplýsingum er mikilvægt og gagnast sérlega 
þeim sem hafa skert minni. 
 
Fæst t.d. hjá Öryggismiðstöðinni: 
https://www.oryggi.is/is/velferdarlausnir/sjukr
a-og-hjukrunarlausnir/solarhringsdagatal  
 

 
Hitapúðar 

Þeir eru til í mismunandi útfærslum og þarf að 
velja eftir því hvernig hann nýtist viðkomandi 
best. Til að tryggja öryggi er mikilvægt að 
púðinn sé með sjálfvirkum slökkvara og yfirfara 
púðann reglulega til að kanna hvort púðinn og 
snúrur séu örugglega heil. Fæst í 
raftækjaverslunum t.d. í Elko og Pfaff. 
  



Grjónabakstrar 
Grjónabakstrar eru til að hita í örbylgjuofni og 
leggja á herðar og háls eða hvar sem er á 
líkamann. Þeir geta veitt slökun og virka vel á 
spennta vöðva. 
Bakstrarnir fást í ýmsum útfærslum, með 
hrísgrjónum, hveitikorni, kirsuberjasteinum, 
hörfræjum o.fl. 
Fást t.d. í Eirberg og hjá MS félaginu. 

 
Bara púðar 

Bara-púðar eru sérhannaðir af iðjuþjálfa og 
nýtast við ýmsar aðstæður. Um er að ræða 
fjölnota stuðningspúða sem styður við 
líkamann á ýmsan hátt. Til dæmis sem 
stuðningur undir handleggi og léttir þannig 
álagi af herðum og hálsi þegar setið er.  
Nokkrar tegundir eru til af púðanum. Hann er 
með vönduðu áklæði sem auðvelt er að taka af 
og þvo. 
Fæst t.d. í Eirberg, Ömmu mús og hjá 
http://www.bara123.is/  

 
Led/rafhlöðu kerti 

Kerti sem ganga fyrir rafhlöðum eru öruggari 
kostur en hefðbundin kerti. Þau eru 
raunveruleg og henta mörgum og engin 
eldhætta eins og þegar verið er með opinn eld. 
Kertin fást víða, t.d. í Ikea og 
Rúmfatalagernum. 
 
 
 

 
Meðferðardúkkur 

Geta haft mikið meðferðargildi, sérstaklega hjá 
einstaklingum með heilabilunarsjúkdóma. 
Reynsla hefur sýnt að notkun meðferðardúkku 
getur dregið úr óróleika og kallað fram 
jákvæðar tilfinningar eins og umhyggju og 
gleði. Ávallt skal meta út frá einstaklingnum 
hvað hentar hverjum og einum. 
Meðferðardúkkurnar eru ca. 50 cm, álíka og 
nýburar og með þyngingu í botninum sem gerir 
þær raunverulegri að halda á. 
Dúkkurnar sem eru frá JOYK hafa fengist á 
Amazon og hjá Krumma(www.krumma.is ) 

  



Meðferðarkisur og hundar 
Geta haft mikið meðferðargildi, sérstaklega hjá 
einstaklingum með heilabilunarsjúkdóma. 
Reynsla hefur sýnt að notkun meðferðardýra 
getur dregið úr óróleika og kallað fram 
jákvæðar tilfinningar eins og umhyggju og 
gleði. Ávallt skal meta út frá einstaklingnum 
hvað hentar hverjum og einum. 
Meðferðardýr frá Joy for All ganga fyrir 
rafhlöðum, eru með innbyggða skynjara og 
bregðast við snertingu, opna og loka augum og 
munni og hreyfa höfuð. Hægt er að heyra og 
finna hjartslátt og dýrið bregst við rödd. Dýrin 
slökkva á sér ef þeim er ekki sinnt og kviknar 
aftur á þeim við snertingu eða hljóð. 
 
Fást t.d. á Amazon og hjá Hjúka: 
https://www.hjuki.is/dyr  

 
 

 
 

 

     Gleðileg jól       


